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  :مصطلح من كلمتین : النانوتكنولوجي •

  تعني الشئ المتناھي في الصغر: نانو  -١
 تعني التطبیق العملي للمعرفة في مجال معین: تكنولوجي -٢

  :تعریف النانوتكنولوجي •

  و تكنولوجیا المواد المتناھیة في الصغرھ
ویختص بمعالجة المادة علي مقیاس النانو النتاج نواتج جدیدة 

  مفیدة وفریدة في خواصھا
  

  :مالحظة ھامة@@
  ٦ ١٠=١٠٠٠.٠٠٠= الملیون -١

  ٩ ١٠=١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠= الملیار 
    جزء من الملیون اكبر من جزء من الملیار-٢

  ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠١ اكبر من ٠.٠٠٠٠٠١
في میاه الشرب )مثل الرصاص(  یفضل ان یكون تركیز مادة سامة -٣

  جزء من الملیار النھ صغیر جدا 
  

  
من ) ٠.٠٠٠٠٠٠٠٠١( واحد  علي الملیار جزء  =النانو  -١

  )من وجھة  النظر الریاضیة والفیزیائیة(الوحدة المقاسة 
 ٩- ١٠=النانو متر  یعادل جزء من من ملیار جزء من المتر  -٢

 متر
   وكذلك النانو جرام و النانو مول  والنانو  جول  و ھكذا 
  كوحدة قیاس  للجزیئات المتناھیة الصغر: یستخدم النانو   -٣
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  :أمثلة توضح مدي صغر وحدة النانو •
   nm  ٦١٠قطر حبة الرمل یبلغ  - ١
  nm ٠.٣قطر جزئ الماء  یساوي  - ٢
  nm ٠.٣ – ٠.١قطر الذرة الواحدة یتراوح بین  - ٣
  
  
  
  
  
  

              
                              ٣                            ٢                           ١  

*********************************************  
  @@ الفرید في مقیاس النانو @@

  )خواص المادة في مقیاس النانو(أو 
  ) :الخواص المعتمدة علي الحجم(أو

كاللون والشفافیة وقدرة (ة تتغییر تماما  في ھذا البعد  خواص  الماد - ١
التوصیل الحراري والكھربي  والصالبة والمرونة ونقطةاالنصھار 

  )وسرعة التفاعل الكیمیائي وغیرھا
 )الخواص النانویة(تصبح المادة ذات خواص جدیدة وفریدة  - ٢
 ھذه الخواص  تتغیر باختالف الحجم النانوي  من المادة  وتسمي   - ٣

 الخواص المعتمدة علي الحجم

  :الحجم النانوي الحرج •
  ھو الحجم الذي تظھر فیھ الخواص النانویة الفریدة للمادة

 nm ١٠٠-١ویقع بین
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أمثلة علي  الخواص المعتمدة علي الحجم الذي تنفرد بھ ** 
  :المواد النانویة

  -:نانو الذھب  -١
  الذھب اصفر اللون و لھ بریق •
م الذھب لیصبح بمقیاس النانو فانھ لكن عندما یتقلص حج •

 یختلف
یاخذ الوانا مختلفة مختلفة حسب الحجم : نانو الذھب  •

       علل)  ازرق– اخضر – برتقالي –فد یكون احمر (النانوي 
الن تفاعل الذھب في ھذا البعد من المادة مع الضوء :  السبب

  .                 ئي منھاریختلف حسب الحجم الم
  
  

     نانو الذھب     
  
  
  
  
  - : نانو النحاس-٢
 عندما تتقلص  من قیاس  النحاس تزداد  جسیمات صالبة* 

  الي قیاس النانو) وحدات كبیرة(الماكرو 
  وانھا تختلف باختالف الحجم النانوي من المادة* 
  -: أي مادة-٣

الحجم النانوي الي مادة یجعل المواد النانویة تظھر  من   * 
لفائقة ما ال تظھره في الحجمین الماكرو الخواص الفریدة ا

   لذلك تستخدم في تطبیقات جدیدة غیر مألوفةوالمیكرو
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  @@-: سبب الخواص الفائقة للمواد النانویة@@
ترجع الخواص الفائقة للمواد النانویة الي العالقة بین مساحة السطح  •

  والحجم
 السطح الي الحجم تزداد النسبة بین مساحة: في الحجم النانوي من المادة  •

زیادة كبیرة جدا  ویصبح عدد الذرات المعرضة للتفاعل كثیرةجدا اذا ما 
 فورنت بعددھا في الحجم االكبر من المادة

ھذه النسبة بین مساحة السطح الي الحجم تكسب الجسیمات النانویة خواص  •
 .كیمیائیة وفیزیائیة و میكانیكیة جدیدة وفریدة

  
  
  
  
  
  ما  استمر التقسیم  تزداد مساحة السطح ویقل الحجم في الشكل كل* 

لذلك تزداد النسبة بین مساحة السطح والحجم ویزداد عدد الذرات المعرضة 
  للتفاعل

 سرعة ذوبان مكعب من السكر في الماء اقل من سرعة  ذوبان نفس المكعب - *
  مجزءا الي حبیبات 

  ي الحجم كبیرة الن في الحبیبات  تكون النسبة بین مساحة السطح ال
  
  
  
  

  دكتور عاطف خلیفة
  استاذ الكیمیاء

  منتدي الثانویة الجدیدة
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  فرع من فروع علوم النانو - ١
 یتعامل مع التطبیقات الكیمیائیة للمواد النانویة - ٢
 وصف وتخلیق المواد ذات االبعاد النانویةیتضمن دراسة و - ٣
 یتعلق بالخواص الفریدة المرتبطة بتجمیع الذرات والجزیئات بأبعاد نانویة - ٤
 اعمدة او شرائح – انابیب –حبیبات (یتعلق بالمواد النانویة متعددة االشكال  - ٥

 )دقیقة او اشكال اخري
  
  

  @@-:لمادة تصنیف المواد النانویة تبعا لعدد االبعاد النانویة ل@@
  

  -: المواد النانویة احادیة االبعاد-١
   nm)١٠٠-١(ھي المواد ذات البعد النانوي الواحد یتراوح بین* 
  -:من امثلتھا* 
 التي تستخدم في طالء االسطح لحمایتھا من  االغشیة الرقیقة- ا

التاكل والصدأ وفي تغلیف المنتجات الغذائیة لوقایتھا من التلوث 
  والتلف

  التي تستخدم في الدوائر الكھربیة  :  االسالك النانویة- ب
  التي تستخدم في عمل مرشحات الماء :  االلیاف النانویة- ج
  
  

  -:المواد النانویة ثنائیة االبعاد -٢
  nm)١٠٠ – ١(ھي المواد النانویة التي تمتلك بعدین یتراوح ما بین  •
 انابیب الكربون احادیة ومتعددة الجدر - :من امثلتھا •
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  ھام -:الخواص الممیزة النابیب الكربون النانویة***
 –توصیلھا للكھرباء اعلي  من النحاس (موصل جید للحرارة والكھرباء - ١

  )توصیلھا الحراري اعلي من توصیل االلماس
لذلك  سلك . اقوي من الصلب بسب قوة الترابط بین جزیئاتھا واخف منھ - ٢

-- االنسان یمكنھ بسھولة ان یحمل قاطرةانابیب النانو یساوي حجم شعرة 
ھذه القوة  الھمت العلماء لعمل احبال ذات متابة یستخدمونھا لعمل  - 

 مصاعد الفضاء
بسبب ذلك یمكن استخدامھا كاجھزة استشعار  : ترتبط بسھولة بالبروتین - ٣

 .بیولوجیة حساسة لجزیئات معینة
  
  

  -: المواد النانویة ثالثیة االبعاد-٣
  

   nm)١٠٠ – ١(اد التي لھا ثالثة ابعاد یتراوح ما بین ھي المو * 
   كرات البوكي– صدفة البوكي :من امثلتھا * 

  
  ****-:كرة البوكي****

    ذرة كربون ٦٠تتكون كرة البوكي من  - ١
 أي صورة تآصلیة للكربون C60یرمز لھا بالرمز  - ٢
 لھا خصائص ممیزة تعتمد علي تركیبھا - ٣
 تشبھ كرة قدم مجوفة - ٤
تختبر فاعلیة استخدامھا كحامل للدواء :  المجوفبسب التركیب - ٥

 في الجسم
فالتركیب المجوف یمكنھ ان یتناسب مع جزئ دواء معن بداخلھ  - ٦

مقاوم للتفاعل مع جزیئات  بینما الجزء الخارجي لكرة البوكي –
 اخري داخل الجسم

 الي ان یتبخر  تحضر كرات البوكي بتسخین الجرافیت في جو من الھیلیوم - ٧
 لتبرد ویتكثف ویترتب  في اشكال سداسیة او مثمنة مثل كرة القدمثم یترك 

*******************************************  
  :النانوصدفة :                                                           كرة البوكي
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  -:تطبیقات نانوتكنولوجیة**
  في  البیئة  في االتصاالت  لصناعةفي ا  في الطاقة  في الزراعة  في الطب

الت****شخیص ***
المبك***ر للم***رض 
وت*******************صویر 
االع*******************ضاء 

  واالنسجة
توص***********یل ***

الدواء بدق*ة ال*ي 
االت********************سجة 
والخالی*********************ا 

 المصابة
انت****************اج ***

اجھ**زة متناھی**ة 
ال**صغر  للغ**سیل 
الكل*******وي ی*******تم 
زراعتھ******ا ف******ي 

 الجسم
انت****************اج ***

ریبوت********************ات 
نانویةترسل ف*ي 
ال********دم الزال********ة 
الجلط*****ات م*****ن 

شرایین ج**دار ال***
  دون جراحة

التعرف علي -١
البكتریا في 

المواد الغذائیة 
  وحفظ االغذیة

تطویر مغذیا -٢
ومبیدات حشري 

وادویة للنبات 
والحیوان 

بمواصفات 
  خاصة

انتاج خالیا -١
شمسیة باستخدام 

النانو سیلیكون لھا 
قدرة تحویلیلة 

عالیھ للطاقة فضال 
عن عدم تسرب 
  الطاقة الحراریة

ا  انتاج خالی-٢
وقود ھیدروجیني 

عالیة الكفاءة قلیلة 
  التكلفة

  

انتاج جزیئات -١
نانویة غیر مرئیة 

تكسب الزجاج 
والخزف خاصیة  
  التنظیف التلقائي

تصنیع مواد -٢
نانویة لتنقیة 
االشعة فوق 

البنقسجیة بھدف 
تحسین نوعیة 

مستحضرات 
لتجمیل والكریمات 

المضادة الشعة 
  الشمس

تكنولوجیا -٣
انو التغلیف بالن

علي شكل طالءات 
وبخاخات تعمل 

علي تكوین 
طبقات تغلیف 
تحمي شاشت 

االجھزھة 
االلكترونیة من 

  الخدش
تصنیع انسجة -٤

طاردة للبقع تتمیز 
  بالتنظیف الذاتي

اجھزة النانو -١
الالسلكیة والھواتف 
المحمولة واالقمار 

  الصناعیة
تقلیص حجم -٢

  الترانزستور
تصنیع شرائح -٣

 الكترونیة تتمیز
بقدرة عالیة علي 

  التخزین

مرشحات نانویة 
اء وتنقي الھ

والماء وتحلیة 
میاه البحر وحل 
مشكلة النفایات 
النوویة وازالة 

العناصر  الخطیرة 
من النفایات 
  الصناعیة

  

  دكتور عاطف خلیفة
  استاذ الكیمیاء
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  ****التاثیرات الضارة المحتملة للنانوتكنولوجي****
  

بسبب ان جزیئات النانو صغیرة جدا  - :ةالتاثیرات الصحی - ١
یمكن ان تتسلل  من خالل اغشیة خالیا الجلد والرئة وتستقر 

داخل الجسم او داخل اجسام الحیوانات والنباتات  ماا قد یسبب 
  .مشكالت صحیة

 -:التأثیرت البیئیة - ٢
 ھو التلوث بالنفایات الناجمة عن عملیة تصنیع : التلوث النانوي

 علي درجة عالیة من الخطورة  والتي یمكن  ان تكونالمواد النانویة
  .بسبب حجمھا

  
ھذه المواد تعلق في الھواء وتخترق بسھولة الخالیا الحیوانیة *** 

  والنباتیة 
  .وتؤثر في المناخ والماء والھواء والتربة*** 

  
  -:التأثیرات االجتماعیة -٣

  
المنصف عدم المساواة االجتماعیة واالقتصادیة ومنھا التوزیع غیر 

  .للتكنولوجیا والثروات
  
  

  تم بحمد هللا شرح الباب االول كامال
  دكتور عاطف خلیفة

  استاذ الكیمیاء
  منتدي الثانویة الجدیدة
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